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Rozdział I. Geneza domniemania
konstytucyjności w porządku prawnym

Stanów Zjednoczonych Ameryki

§ 1. Domniemanie konstytucyjności w praktyce
jurysdykcyjnej Sądu Najwyższego oraz
sądów stanowych w pierwszych latach

niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pytanie o kompetencję sądów do niezastosowania ustawy sprzecznej z pra-
wem wyższego rzędu, stanowiło przedmiot burzliwej dyskusji uczestników
życia publicznego, praktykujących prawników, jak również samych sędziów
sądów stanowych oraz federalnych już od pierwszych lat niepodległości Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki. Dynamice prowadzonej w tym zakresie debaty
sprzyjały zdarzające się sporadycznie przed 1803 r. przypadki, w których sądy
stanowe – na kanwie prowadzonej sprawy – odmawiały stosowania tych norm
prawnych, które w ich ocenie były sprzeczne z odpowiednimi artykułami obo-
wiązujących konstytucji stanowych1. Takie „głosy w debacie publicznej” prze-

1 Pierwsze przypadki, w których sądy stanowe odmawiały stosowania prawa sprzecznego
z Konstytucją, dotyczyły sytuacji, w których inicjatywa ustawodawcza lokalnych zgromadzeń na-
ruszała konstytucyjne gwarancje prawa do sądu. W sprawie Josiah Philipsa, Sąd Stanu Virginia,
odmówił stosowania uchwały Zgromadzenia Stanowego, która pozbawiała wyżej wymienionego
prawa do obrony, zagwarantowanego sekcją 8 konstytucji stanowej, stanowiącej, że: „W każdej
sprawie karnej oskarżonemu przysługuje prawo: do informacji o stawianych mu zarzutach, do
konfrontacji z oskarżycielem oraz świadkami, do przedstawiania dowodów na swoją korzyść oraz
do szybkiego procesu, oraz uznaje się go za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie ustalona
przez 12-osobową ławę przysięgłych (...)”. W 1780 r., w sprawie Holmes v. Walton, Sąd Najwyższy
New Jersey stwierdził nieważność ustawy stanowej, naruszającej podniesioną do rangi konstytu-
cyjnej zasadę domniemania niewinności. Sekcja XXII Konstytucji Stanowej z 1776 r. przewidy-
wała, że prawo do sądu z udziałem przysięgłych stanowi element porządku prawnego stanu. Tym-
czasem rozpoznawany akt normatywny przewidywał w sprawach dotyczących konfiskaty dóbr
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wijały się z poglądami traktującymi taką formę aktywności sądów jako za-
właszczanie uprawnień dla nich niezastrzeżonych, jako działanie wysoce nie-
pożądane i niebezpieczne, które – jeśli miało miejsce – powinno spotkać się
z odpowiednio surową reakcją innych pionów władzy.

Znamiennym dla rozpatrywanego okresu jest to, że sądy stanowe – spora-
dycznie odmawiając stosowania ustaw sprzecznych z konstytucją stanową –
dostrzegały, że kluczowe znaczenie dla usankcjonowania tej praktyki będzie
miało przede wszystkim określenie warunków, w których taka kompetencja
sądów miała się aktualizować: „Jak daleko powinno sięgać uprawnienie sądów
(...) do stwierdzenia nieważności aktu normatywnego uchwalonego przez wła-
dzę ustawodawczą a sprzecznego z Konstytucją, tak aby nie stanowiło inge-
rencji w uprawnienie tej gałęzi władzy, jest w rzeczy samej złożonym, ważnym
i fundamentalnym pytaniem, na które odpowiedź może mieć istotne konse-
kwencje”2.

Tym samym już w pierwszych latach niepodległości USA dostrzeżono, że
zasadniczy problem dotyczący kompetencji sądów do stwierdzenia nieważno-
ści ustawy sprzecznej z Konstytucją, ogniskować się będzie wokół wpływu tej
instytucji na relacje występujące na linii władza ustawodawcza oraz sądowa.
Dostrzegano, że wyposażenie sądów w taką kompetencję mogło wiązać się
z ryzykiem, że sądy w sposób nieuprawniony uzurpować będą sobie kompe-
tencję zastrzeżoną w Konstytucji wyłącznie dla władzy ustawodawczej. Za-
uważano, że przy określonym układzie czynników judicial review mogło skut-
kować tym, że sądy – pełniąc funkcję negatywnego ustawodawcy – miałyby
wpływ na kształtowanie polityki państwa. Dostrzegając, że wystąpienie takich
skutków było wysoce niepożądane, władza sądowa starała się nie tylko odpo-
wiedzieć na pytanie, czy posiada takie uprawnienie, ale również próbowała
określić warunki, kiedy władza sądowa będzie legitymowana do skorzystania

postępowanie sądowe z udziałem mniejszej liczby ławników. Z kolei w sprawie Trevett v. Weeden,
Sąd Najwyższy Rhode Island nie zastosował ustawy stanowej przewidującej odpowiedzialność
karną określonej kategorii osób bez potrzeby przeprowadzenia postępowania sądowego z udzia-
łem ławy przysięgłych w stosunku do osób, które odmawiały zapłaty za świadczone przez nich
usługi w formie pieniądza wyemitowanego w 1786 r. Mimo że w tym okresie Rhode Island nie
posiadała jeszcze Konstytucji pisanej, zostało wskazane, że: prawo do sądu z udziałem ławy przy-
sięgłych stanowi element konstytucji, a legislatywa nie może pozbawiać obywatela tego upraw-
nienia. Por. R. Carr, The Supreme Court and Judicial Review, New York 1968, s. 37–44. Szerzej
na ten temat por. B. Moore, The Supreme Court and Unconstitutional Legislation, New Jersey
2002; R. Clinton, Marbury v. Madison and Judicial Review, Lawrence Kansas 1969.

2 Commonwealth v. Canton, 8 Va. (4 call) 5 (1782).
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z niego i to właśnie przez pryzmat władzy ustawodawczej jako równorzędnej
gałęzi władzy wyłącznie właściwej do prowadzenia polityki państwa.

Jako jeden z pierwszych próby udzielenia odpowiedzi na wskazane powy-
żej pytanie podjął się sędzia Sądu Stanowego Wirginii, Tyler, który w sprawie
Kemper v. Hawkins wskazał: „(...) jeżeli w toku postępowania sądowego zosta-
nie poruszona kwestia, że ustawa narusza Konstytucję, a przez to nie wiąże, nie
mogę uchylić się od jej rozstrzygnięcia. W przeciwnym bowiem razie swoim
zachowaniem sankcjonowałbym naruszenie ustawy zasadniczej. Skoro jako
obywatel powinienem się sprzeciwić takiej praktyce, to tym bardziej piastu-
jąc funkcję publiczną, byłbym nikim innym jak zdrajcą, gdybym uchylał się
od takiego obowiązku. Przy czym owo naruszenie Konstytucji musi być oczy-
wiste i jasne, w przeciwnym bowiem razie może dojść do sytuacji, w których
władza sądowa mogłaby swoim działaniem wyeliminować z obrotu prawnego
akty prawne, które zostały podjęte w interesie ogółu”3. W 1808 r. w sprawie
Grimball v. Ross sędzia Charlton (Sąd Stanowy Georgii) podkreślił, że upraw-
nienie sądu do niezastosowania ustawy sprzecznej z Konstytucją aktualizuje się
wtedy, gdy: „Naruszenie normy konstytucyjnej będzie postrzegane przez każ-
dego jako oczywiste (...). Gwoli przykładu: art. 2 ust. 1 Konstytucji stanowi, że
władza wykonawcza należy do gubernatora. Także jeżeli władza ustawodawcza
miałaby scedować uprawnienia zastrzeżone dla organów władzy wykonawczej
na rzecz np. komisji stałej w Izbie Reprezentantów, każdy by postrzegał takie
działanie jako oczywiście niekonstytucyjne. Jednak kiedy pojawią się wątpli-
wości co do tego, czy ustawodawca naruszył Konstytucję, sądy powinny unikać
wywoływania konfliktów z władzą ustawodawczą”4. Z kolei w 1812 r. w sprawie
Adm’rs of Byrne v. Adm’rs of Stewart, Kanclerz Waties podniósł: „Uznając tę
kompetencję [dop. T.Z.: do stwierdzenia nieważności aktu prawnego sprzecz-
nego z Konstytucją] i podkreślając jej wielką wartość dla państwa, jednocze-
śnie nie jestem obojętny na poważanie, jakim cieszyć się powinna władza usta-
wodawcza. To ta gałąź władzy jest nadrzędna w tych wszystkich przypadkach,
w których działa w granicach swoich konstytucyjnych uprawnień; podobnie
jak w przypadku sędziów obowiązkiem władzy ustawodawczej jest dbanie o to,
aby ich działania pozostawały w zgodzie z prawem wyższego rzędu, co impli-
kuje, że należy domniemywać, że działanie to jest zgodne z literą konstytucji,
poza tymi przypadkami, w których owa sprzeczność będzie wyraźna. (...) In-
gerencja władzy sądowej w efekty działania ustawodawcy, jeżeli ma być doko-

3 1 Va. cases 20 (1793).
4 Charlton 175 (Ga. 1808).
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nywana często lub w wątpliwych sprawach, może skutkować tym, że zostaną
podjęte kroki, które będą skutkować obaleniem zasady niezawisłości sędziow-
skiej, która stanowi najlepszy gwarant dla zachowania dotychczasowego ładu
konstytucyjnego. Ważność ustawy nie może być kwestionowana, chyba że jest
w sposób oczywisty sprzeczna z Konstytucją, tj. do takiego stopnia, że jeżeli zo-
stanie stwierdzona jej nieważność w postępowaniu sądowym, każdy rozsądny
człowiek będzie zauważać tę sprzeczność”5.

W podobnym tonie wypowiadali się sędziowie Sądu Najwyższego. Sędzia
Chase w sprawie Hylton v. US. (1796) nie przesądzając, czy posiada kompeten-
cję do stwierdzenia nieważności aktu normatywnego sprzecznego z Konstytu-
cją, wskazał: „Świadomość, że władza ustawodawcza podjęła rozważną decy-
zję (...) skłania mnie do tego, aby w sprawach wątpliwych utrzymać w mocy
konstrukcję ustawy. (...) jeżeli zostanie ustalone, że sąd posiada kompetencję
do stwierdzenia nieważności ustawy sprzecznej z Konstytucją, jestem przeko-
nany, że skorzystam z niej tylko w bardzo oczywistej sprawie”6. W sprawie
Calder v. Bull (1798) sędzia Iredell podkreślił: „Jeśli akt Kongresu lub stano-
wej legislatury jest sprzeczny z Konstytucją, nie ulega wątpliwości, że jest nie-
ważny, jednak ponieważ uprawnienie do stwierdzenia nieważności aktu praw-
nego jest nader delikatne i pociąga za sobą istotne konsekwencje, sąd nigdy
jego nie zastosuje, chyba że w jasnej i pilnej sprawie”7. Sędzia Patterson w spra-
wie Cooper v. Telfair z 1800 r. podkreślił, że: „(...) aby sąd mógł stwierdzić nie-
ważność aktu prawnego, jego sprzeczność z Konstytucją musi być jasna i jed-
noznaczna, a nie może być wątpliwa”8. Sędzia Chase zaznaczył, że kasatoryjne
uprawnienie sądu aktualizuje się tylko w przypadku bezpośredniego narusze-
nia zakazów wynikających z artykułów Konstytucji. W tej samej sprawie sę-
dzia Bushrod Washington podkreślił, że „Należy zawsze domniemywać waż-
ność aktu normatywnego, jeśli jego nieważność nie zostanie w sposób jedno-
znaczny wykazana”9.

5 3. Des. 466 (1812). Więcej zobacz w: J. Thayer, The Origin and Scope of American Doctrine
of Judicial Review, Harvard Law Review 1983, Vol. 7, No. 3, s. 17.

6 3 U.S. 171 (1796).
7 3 U.S. 386 (1798).
8 4 U.S. 14 (1800).
9 4 U.S. 14 (1800). Więcej na temat praktyki jurysdykcyjnej Sądu Najwyższego w pierwszych

latach niepodległości USA por. S. Snowiss, Judicial review, B. Moore, The Supreme Court; D. Cur-
rie, The Constitution in the Supreme Court: 1789–1801, The University of Chicago Law Review
1981, Vol. 48.
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Usankcjonowana orzeczeniem w sprawie Marbury v. Madison praktyka
stwierdzenia nieważności aktu Kongresu sprzecznego z konstytucją, nie wpły-
nęła na zmianę przedmiotu dyskusji. Głosy krytyczne wskazujące na brak pod-
stawy prawnej Sądu Najwyższego do stwierdzenia nieważności aktu sprzecz-
nego z Konstytucją, przeplatały się z kolejnymi wyrokami uznającymi kompe-
tencję Sądu Najwyższego do kontroli konstytucyjności aktów prawa stanowego
(sprawa Fletcher v. Peck 181010, Martin v. Hunter’s Lessee 181611)12. Jeśli w spra-
wie Marbury v. Madison Sąd Najwyższy nie zajął szczegółowo określeniem wa-
runków, w których ma aktualizować się to uprawnienie, to w kolejnych orze-
czeniach poruszał już to zagadnienie13.

Już w 1804 r., w sprawie Murray v. The Schooner Charming Betsy usta-
lono: „Nie należy nadawać konstrukcji ustawy takiego brzmienia, aby była ona
sprzeczna z prawem narodu, jeśli inna jego wykładnia jest możliwa”14. W wy-
roku w sprawie Fletcher v. Peck (1810), zostało podkreślone: „Pytanie o zgod-
ność z Konstytucją prawa stanowi zawsze delikatne zagadnienie, które wyjąt-
kowo, o ile kiedykolwiek, powinno zostać rozstrzygnięte negatywnie w wąt-
pliwej sprawie. Sprzeczność między aktem normatywnym a Konstytucją musi
być taka, że sędzia ma pewne i jasne przekonanie o występującej niezgodno-
ści między nimi”15. Z kolei w sprawie Ogden v. Saunders (1827) wskazano:
„Mądrość, spójność i patriotyzm władzy ustawodawczej nakazuje by domnie-
mywać zgodności z konstytucją aktu normatywnego, dopóki jego sprzeczność
z Konstytucją nie zostanie udowodniona ponad wszelką wątpliwość. Tak za-
wsze postępował ten sąd i uważam, że pozostali członkowie tej ławy podzielą
to stanowisko. (...) Nie można domniemywać, że Kongres sankcjonuje prawa,
które są niekonstytucyjne”16. Podobnie w sprawie Proprietors of Charles River

10 10 U.S. 87 (1810).
11 14 U.S. 304 (1816).
12 Więcej na ten temat zob.: R. Rotunda, J. Novak, Treatise on Constitutional Law, Substance

and Procedure, Arlington 2007, Vol. 1, s. 71–84.
13 Wyrok w sprawie Marbury v. Madison poza uzasadnieniem dla kompetencji Sądu Najwyż-

szego do stwierdzenia nieważności aktu normatywnego sprzecznego z ustawą, nie zawiera szcze-
gółowych wskazań określających granice stosowania tego uprawnienia w kontekście wyłączności
prawodawczej legislatury. W tym ostatnim zakresie ogranicza się jedynie do egzemplifikującego
wyliczenia przypadków, w których kompetencja Sądu Najwyższego do stwierdzenia nieważności
aktu normatywnego uległaby aktualizacji – m.in. wskazuje na przyjęcie ustawy karnej z mocą
wsteczną, ustawy przewidującej ustalenie odpowiedzialności karnej poza sądowym postępowa-
niem karnym. Por. 5 U.S. 137 (1803).

14 6 U.S. 64 (1804).
15 10 U.S. 87 (1810).
16 25 U.S. 213 (1827).
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Bridge v. Proprietors of Warren Bridge: „(...) należy domniemywać konstytu-
cyjność ustaw, dopóki jej sprzeczność z konstytucją nie zostanie w sposób jed-
noznaczny ustalona”17.

Z treści cytowanych orzeczeń sądów stanowych, a w szczególności Sądu
Najwyższego USA, daje wyprowadzić się pewne konkluzje. Po pierwsze: sądy
stanowe, a po 1789 r. również Sąd Najwyższy, rozważały problem skutecznej
ochrony ładu ustrojowego i indywidualnych uprawnień jednostki przed nad-
użyciami ze strony władzy ustawodawczej oraz wykonawczej. Wśród zwolen-
ników judicial review dominowała świadomość złożoności sytuacji, w której
sądy miały mieć legitymację do stwierdzenia nieważności aktu sprzecznego
z prawem nadrzędnym – problem sprowadzał się do ustalenia, kiedy miało się
aktualizować to kasatoryjne uprawnienie sądów.

Sądy stanowe, jak również Sąd Najwyższy, konsekwentnie wskazywały, że
stwierdzenie nieważności ustawy miało być zawsze ostatecznością. Było ono
dopuszczalne, pod warunkiem że w toku postępowania sądowego zostanie
ustalone, że ustawa w sposób oczywisty (Kemper v. Hawkins; Grimball v. Ross;
Hylton v. US), wyraźny (Adm’rs of Byrne v. Adm’rs of Stewart), jasny i jedno-
znaczny (Cooper v. Telfair) narusza Konstytucję. Wskazywano, że powyższa
przesłanka jest spełniona tylko wtedy, gdy owa sprzeczność osiągnie taki po-
ziom, że będzie dostrzegana przez każdego rozsądnego człowieka (Adm’rs of
Byrne v. Adm’rs of Stewart). Innymi słowy, stwierdzenie nieważności ustawy
było dopuszczalne tylko wtedy, gdy jej niezgodność z Konstytucją nie bu-
dziła jakichkolwiek wątpliwości. Postulowano, aby domniemywać moc wią-
żącą ustawy dopóty, dopóki jej nieważność nie zostanie jednoznacznie wyka-
zana (Cooper v. Telfair, Ogden v. Saunders, Proprietors of Charles River Bridge
v. Proprietors of Warren Bridge). Kategorycznie odrzucano stanowisko, które
miało zakładać jako punkt wyjścia dla badania konstytucyjności ustawy do-
mniemanie, że Kongres sankcjonuje prawa, które są niekonstytucyjne.

Uzasadniając zajęte stanowisko, sądy deklarowały, że nakaz domniemania
konstytucyjności wynikał z co najmniej trzech przyczyn. Po pierwsze z faktu,
że – podobnie jak władza sądowa – władza ustawodawcza była związana obo-
wiązkiem przestrzegania Konstytucji (Adm’rs of Byrne v. Adm’rs of Stewart).
Po drugie – dostrzeganymi kwalifikacjami, jakie posiada władza ustawodaw-
cza w zakresie kształtowania polityki państwa (Ogden v. Saunders). Wreszcie
wskazywano, że odrzucenie takiego założenia będzie skutkować w dalszym
rozrachunku nadużyciem tej kompetencji przez sądy, co doprowadzi do eska-

17 36 U.S. 420 (1837).
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lacji konfliktu na linii władza ustawodawcza–sądowa i w konsekwencji będzie
skutkować ograniczeniem niezawisłości i niezależności sądów (Adm’rs of Byrne
v. Adm’rs of Stewart).

Zastosowane już w sprawie Cooper v. Telfair z 1800 r. pojęcie domniemania
konstytucyjności działania Kongresu sensu stricto, zostało po 1803 r. rozwi-
nięte do jednej z najczęściej cytowanych formuł w porządku prawnym amery-
kańskim. Powyższe potwierdzają słowa sędziego sądu stanowego Pensylwanii,
Tilghmana, który już w 1811 r. wskazał: „Z ważnych przyczyn, Sąd Najwyższy
USA, ten sąd, jak również każdy inny cieszący się poważaniem sąd stanowy,
przyjęły jako zasadę kontroli konstytucyjności założenie, że nie można stwier-
dzić nieważności ustawy, chyba że jej sprzeczność z Konstytucją będzie do tego
stopnia oczywista, że nie pozostawi jakiegokolwiek miejsca na wątpliwości”18.

§ 2. Domniemanie konstytucyjności
a realia polityczne okresu pierwszych lat

niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki

Uczynienie przez Sąd Najwyższy z doktryny domniemania konstytucyjno-
ści jednego z elementów procedury judicial review, może wydawać się zaska-
kujące. Można zastanawiać się, z jakiej przyczyny Sąd Najwyższy – nakładając
na siebie funkcję strażnika nowo usankcjonowanego porządku ustrojowego
oraz gwaranta konstytucyjnych praw jednostki – samoistnie narzucił na sie-
bie to ograniczenie jej operatywności. W końcu jego istota sprowadzała się do
konstatacji, że prawo do stwierdzenia nieważności efektów działania innych
pionów władzy stanowić miało zawsze ostateczność, było dopuszczalne tylko
w sprawie oczywistej, jasnej i klarowanej. Dlaczego sąd federalny, realizując
swoją praktyką jurysdykcyjną postulat zasady hamulców i równowagi, miał
posuwać się do stwierdzenia nieważności aktu normatywnego wtedy i tylko
wtedy, gdy sprzeczność ustawy z aktem wyższego rzędu została ustalona ponad
wszelką wątpliwość?

Autor uważa, że przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać przede
wszystkim w braku postanowień Konstytucji, która explicite gwarantowałaby
to uprawnienie sądom federalnym. Jeśli inne instytucje wdrażające w życie za-
sadę hamulców i równowagi zostały usankcjonowane poszczególnymi artyku-

18 Commonwealth v. Smith, 4 Bin. 117 (1811).
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łami Konstytucji, to brak analogicznej regulacji konstytucyjnej w zakresie ju-
dicial review otworzyło pole do otwartej i surowej krytyki tej instytucji, która
zdaniem jej przeciwników sankcjonowała supremację sądów federalnych nad
pozostałymi pionami władzy, naruszała postulat zasady trójpodziału władzy
oraz stanowiła de facto uzurpację uprawnień, które nie wynikały z obowiązu-
jących przepisów prawa. Takie głosy podnoszone były jeszcze przed preceden-
sowym wyrokiem z 1803 r., w szczególności podczas dyskusji nad projektem
Konstytucji podczas Konwencji Konstytucyjnej w Filadelfii oraz podczas raty-
fikacyjnych konwencji stanowych.

Przeciwnicy scedowania na ręce władzy sądowej uprawnienia do kon-
troli konstytucyjności aktów prawnych niższego rzędu wskazywali, że brak
było uzasadnienia dla wyposażenia sądów w kompetencję, która – w ich oce-
nie – wiązać się miała z kształtowaniem polityki państwa. Podkreślali, że
prowadziłoby to do sankcjonowania stanu prawnego, w którym władza są-
dowa ingerowałaby w sprawy zastrzeżone wyłącznie dla władzy ustawodaw-
czej, a nadto mimo że sędziowie nie posiadali jakiejkolwiek szczególnej kwali-
fikacji w tychże sprawach19. Odrzucali oni argumenty, iż judicial review było
niezbędne dla zabezpieczenia nowo kształtowanego ładu ustrojowego. De-
legat Delaware, G. Bedford, wskazywał, że wystarczającym zabezpieczeniem
przed przypadkami nadużyć ze strony władzy ustawodawczej były: dokładne
określenie kompetencji Kongresu w Konstytucji powiązane z odpowiedzialno-
ścią polityczną członków władzy ustawodawczej20. Wskazywano również, że
na ustawodawcy spoczywał obowiązek ostrożnego stanowienia prawa, które
po jego uchwaleniu nie mogło być kwestionowane21. Delegat Północnej Karo-

19 Pogląd taki został wyrażony przez delegata Gorhama. Por. M. Farrand, The Records of
the Federal Convention 1787, New Haven 1966, t. 2, s. 22. Podczas Konwencji Konstytucyjnej
niektórzy z jej uczestników wypowiadali się pozytywnie na temat kompetencji władzy sądowej do
stwierdzenia nieważności ustawy sprzecznej z Konstytucją. W literaturze pojawiają się rozbieżno-
ści związane z określeniem liczby delegatów, którzy popierali to rozwiązanie ustrojowe. Ch. Beard
wskazuje, że Konwencja Konstytucyjna składała się łącznie z 55 delegatów, spośród których około
1/3 stanowiły osoby, które nie angażowały się w jej prace regularnie, nie uczestnicząc w jej sesjach.
Spośród pozostałych, większość, bo aż 17 delegatów dało wyraz swemu poparciu dla tej instytu-
cji. Z kolei E. Corwin dostrzega, że tylko 8 delegatów dało wyraz poparcia dla koncepcji judicial
review, a 4 było zdecydowanie przeciw. Por. Ch. Beard, Supreme Court and the Constitution, En-
glewood Cliffs 1962, s. 15–19; E. Corwin, Court over Constitution. A study of Judicial Review as
an Instrument of Popular Government, New York 1994, s. 20–40.

20 M. Farrand, The Records, t. 1, s. 100.
21 Stanowisko delegata Mercer’a. Por. M. Farrand, The Records., t. 2, s. 297. Wskazać należy, że

powyższe stanowisko spotkało się z aprobatą innego uczestnika Konwencji Konstytucyjnej, dele-
gata Delaware J. Dickinsona, który jednak już 1788 r. zmienił swoją opinię, określając kompeten-
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liny, R. Spraight, ustosunkowując się do wyroku sądu stanowego w sprawie
Bayard v. Singleton, którym stwierdzono nieważności ustawy sprzecznej ze sta-
nową ustawą zasadniczą w 1787 r., wskazywał: „(...) kiedy sąd stwierdza nie-
ważność ustawy, uzurpuje on sobie uprawnienia dla siebie niezastrzeżone, od-
rzucam pogląd, zgodnie z którym sąd posiada taką kompetencję, tym bardziej
że żadna z sekcji konstytucji wyraźnie lub w sposób dorozumiany nie wypo-
sażyła władzy sądowej w to uprawnienie. Niezależnie od powyższego, byłoby
absurdem (...) gdyby Konstytucja powierzyła sądom prawo, dzięki któremu
mogłaby ostatecznie eliminować wyniki działania innej gałęzi władzy”22.

R. Yates23, na łamach New York Journal, w przeddzień procedury ratyfi-
kacyjnej w Nowym Yorku, podkreślał: „Jeśli konstrukcja Konstytucji pozosta-
wiona zostałaby w rękach władzy ustawodawczej, wtedy ona samodzielnie by
dokonywała jej wykładni; jeśli ustawodawca miał dopuścić się nadużycia swo-
jej władzy lub doszukiwałby się w duchu konstytucji więcej uprawnień, aniżeli
wynikałoby dla niego z jej treści, naród, który delegował na ustawodawcę swoje
uprawnienia, mógłby go usunąć (...). W rzeczy samej nie dostrzegam jakiego-
kolwiek innego remedium, jakie mógłby posiadać naród na wypadek przekro-
czenia uprawnień przez władzę ustawodawczą. Konstytucja stanowi umowę
zawartą pomiędzy ludem a władzą, jeśli władza złamie jej postanowienia, na-
ród ma prawo i musi ją usunąć, jednak aby mogli to czynić z większym roze-
znaniem, ci, których naród wybierze w określonym czasie, muszą mieć prawo
do ustalenia w ostatniej instancji wykładnię tej umowy społecznej. Jeśli doko-
nają wykładni umowy społecznej w sposób sprzeczny z jej wykładnią doko-
naną przez naród, naród da temu wyraz podczas wyborów, tym samym naród
będzie w posiadaniu skutecznego remedium przed nadużyciami władzy usta-
wodawczej; ale jeśli taka moc zostanie scedowana w ręce ludzi niezależnych
od narodu, od jego reprezentantów, którzy nie są odpowiedzialni za podejmo-
wane przez nich opinie, nie ma możliwości kontrolowania ich poczynań (...)”24.
Nie do zaakceptowania – zdaniem R. Yates’a – była sytuacja, w której orzecze-
nie stwierdzające nieważność aktu sprzecznego z Konstytucją miało być osta-

cję sądów do stwierdzenia nieważności ustawy sprzecznej z Konstytucją jako wysoce pożądaną;
por. Ch. Beard, Supreme Court, s. 20.

22 Ch. Beard, Supreme Court, s. 53.
23 R. Yates był nowojorskim sędzią oraz delegatem Nowego Yorku na Konwencję Konsty-

tucyjną. Analizowane wypowiedzi miały formę listów adresowanych do mieszkańców Nowego
Yorku w okresie od października 1787 r. do kwietnia 1788 r. Były one publikowane pod pseudo-
nimem Brutus. Por. H. Storing, What the Anti-Federalists Were For, Chicago 1981, s. 11

24 H. Storing, The complete Anti-Federalist, Chicago–London 1981, t. 2, s. 400.
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teczne i nie miało podlegać jakiejkolwiek kontroli rewizyjnej. Autor podkre-
ślał, że jeśli Konstytucja federalna czyniła zadość postulatowi równoważenia
władzy wykonawczej i ustawodawczej, poprzez ustanowienie odpowiednich
postanowień przewidujących rewizję podejmowanych przez nich inicjatywy,
to w kontekście judicial review wadą był brak analogicznych regulacji norma-
tywnych w zakresie działania sądów federalnych: „nie ma jakiejkolwiek moż-
liwości weryfikowania działania sądów. Nikt nie posiada kompetencji do ich
odwołania ani nie mogą być kontrolowane przez działania władzy ustawodaw-
czej. Konkludując, są niezależne od obywateli, legislatury i jakiejkolwiek innej
siły na tym świecie”25.

Zdaniem R. Yates’a, niepodlegające wzruszeniu w jakimkolwiek trybie
orzeczenia sądów federalnych w przedmiocie konstytucyjności inicjatyw usta-
wodawczych Kongresu będą stanowić zasady prawa. Tym samym władza usta-
wodawcza będzie działała nie na podstawie tekstu Konstytucji, ale na podsta-
wie tego, jak jej poszczególne postanowienia będzie rozumiał Sąd Najwyższy.
Mając na uwadze, że sędziowie, dokonując wykładni konstytucji, będą kiero-
wać się nie tylko jej literą, ale wobec jej ogólnikowej treści, przede wszystkim
pozajęzykowymi regułami wykładni, będą mieć nieograniczoną swobodę w za-
kresie nadawania takiego kształtu poszczególnym pionom władzy, jaka im się
żywnie podoba: „Sąd może nadać dowolnie brzmienie każdej sekcji konstytu-
cji, bo nie ma takiej władzy, która mogłaby taką konstrukcję zweryfikować albo
odrzucić”26. Ta supremacja władzy sądowej nad ustawodawczą stanowić miała
poważne zagrożenie nie tylko dla działania Kongresu, ale przede wszystkim dla
działania władzy stanowej, ponieważ uprawnienie do stwierdzenia nieważno-
ści aktu normatywnego sprzecznego z konstytucją miało stać się narzędziem,
za pomocą którego sądy będą sankcjonować te działania, które ograniczą do
minimum kompetencję władz lokalnych. Ustalenie, że Sąd Najwyższy miał po-
siadać kompetencję do stwierdzenia nieważności aktu normatywnego sprzecz-
nego z Konstytucją, miało być równoznaczne ze stanem, w którym opinie jed-
nej, dwóch lub trzech osób miały dominować nad poglądami obu izb Kon-
gresu.

W ostrzejszych słowach na temat Sądu Najwyższego wypowiadał się
T. Jefferson, który wskazywał, że stanowi on de facto permanentną korporację
jednostek wyposażonych w ostateczne prawo do cenzurowania oraz kontroli

25 H. Storing, The complete, s. 438.
26 R. Yates posłużył się sformułowaniem „duchem Konstytucji i jej założeniami”, H. Storing,

The complete, s. 439.
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działania pozostałych władz, a przy tym nieodpowiedzialną wobec narodu.
Postulował ograniczenie niezależności i niezawisłości sędziów sądów federal-
nych poprzez: wyposażenie Prezydenta USA w kompetencję do odwołania
sędziego za zgodą obu izb Kongresu oraz ustanowienie kadencyjności sta-
nowiska sędziego27. Jednocześnie konsekwentnie negował – usankcjonowaną
orzeczeniem w sprawie Marbury v. Madison – kompetencję Sądu Najwyż-
szego do stwierdzenia nieważności ustawy sprzecznej z Konstytucją. Wskazy-
wał, że w każdym przypadku, w którym Sąd Najwyższy stwierdza nieważność
ustawy, pełni on funkcję nie sędziego – który orzeka na podstawie obowiązu-
jących przepisów prawa – ale polityka, zastępującego poglądy polityczne wła-
dzy ustawodawczej i ich wybory co do kształtowania życia publicznego, swo-
imi własnymi subiektywnymi przekonaniami. Wskazywał, że skuteczna reali-
zacja postulatu trójpodziału władzy wymagała, aby każdy pion władzy posiadał
kompetencję do autorytatywnej wykładni tych sekcji konstytucji, których jest
adresatem28.

W podobnym tonie na temat kompetencji władzy sądowej do kontroli kon-
stytucyjności aktów normatywnych niższego rzędu wypowiadał się również
J. Gibson – sędzia Sądu Najwyższego stanu Pensylwania. W zdaniu odrębnym
w sprawie Eakin v. Raub w 1825 r. wyżej wymieniony podkreślił, że żadna
z norm konstytucyjnych nie wyposażyła władzy sądowej w możliwość oceny
mocy wiążącej wyników działania władzy ustawodawczej, a przez to takie po-
stępowanie winno być traktowane jako uzurpacja uprawnień dla niej nieza-
strzeżonych. W jego ocenie uprawnienie to nie mogło zostać wyprowadzone
z postanowień konstytucyjnych sankcjonujących obowiązek składania przy-
sięgi na wierność konstytucji. J. Gibson dyskredytował jej znaczenie, wskazując,
że ma ona charakter li tylko deklaracji politycznej, która w bezpośredni spo-
sób nie wpływa na wykonywanie obowiązków konstytucyjnych przez każdą
z władz. Podkreślał, że wystarczającym zabezpieczeniem praw i konstytucyj-
nych wolności jednostki przed potencjalnymi zamachami ze strony władzy
ustawodawczej, była zasada odpowiedzialności politycznej członków legisla-
tury29.

27 List T. Jeffersona do William’a T. Barry (2.7.1822 r.), w: H. Washington, The Writtings of
Thomas Jefferson, Washington, D.C. 1854, t. 7, s. 256.

28 List T. Jeffersona do William Jarvis’a (28.9.1820 r.), w: H. Washington, The Writtings, s. 32.
Por. również. R. Reinstein, Anti-Federalism and Judicial Review, Cornell Journal of Law and Public
Policy, 1995, Vol. 4, s. 515–523.

29 Eakin v. Raub, 12 Sergant and Rawle 330 (1825).
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Funkcjonujące na podstawie konstytucji stanowych sądy lokalne, a po
1789 r. również Sąd Najwyższy, musiały borykać się nie tylko z otwartą krytyką
swoich poczynań, zmierzających do usankcjonowania instytucji judicial re-
view, ale również z podejmowanymi zamachami na swoją niezawisłość. W re-
akcji na orzeczenie Sądu Najwyższego Rhode Island z 1786 r. (dop. T.Z.: któ-
rym stwierdzono nieważność ustawy sprzecznej z lokalną ustawą zasadniczą),
zgromadzenie stanowe wezwało skład orzekający do osobistego stawiennic-
twa przed lokalnym zgromadzeniem. Chociaż próby wszczęcia wobec tych
osób procedury impeachment zakończyły się niepowodzeniem, to został osią-
gnięty zamierzony efekt – większość sędziów składu orzekającego pożegnała
się ze swoim stanowiskiem z końcem 1786 r. – legislatura stanowa zrezygno-
wała z powołania ich na kolejną kadencję. Z kolei na przełomie lat 1807/1808
została wszczęta procedura impeachmentu wobec sędziów Sądu Najwyższego
Ohio, w reakcji na wyrok stwierdzający nieważność niektórych przepisów
określających właściwość rzeczową sądów pokoju. W stosunku do sędziego
G. Todda zakończyła się ona odwołaniem go z zajmowanego stanowiska. Uza-
sadniając zajęte stanowisko, zostało wskazane, że Sąd Najwyższy Ohio, stwier-
dzając nieważność niektórych przepisów prawa stanowego, dopuścił się zama-
chu na rozsądek i godność władzy ustawodawczej. Niechęć prezydenta T. Jef-
fersona w stosunku do wykształconej praktyki kontroli konstytucyjności przez
Sąd Najwyższy, który na domiar złego był przepełniony zwolennikami prze-
ciwnego mu obozu politycznego, była tak duża, że wspierał on wszelkie inicja-
tywy mające na celu jego podporządkowanie30.

Podsumowując uwagi poczynione powyżej, jako w pełni uzasadniony na-
leży uznać wniosek, że usankcjonowana przez Sąd Najwyższy doktryna do-
mniemania konstytucyjności aktu normatywnego stanowiła odpowiedź na za-
rzuty przeciwników kompetencji sądów federalnych do stwierdzenia nieważ-
ności aktu normatywnego sprzecznego z konstytucją. Była ona odpowiedzią
na formułowane pod adresem władzy sądowej zarzuty, że wyposażenie jej
w kompetencję do badania konstytucyjności będzie równoznaczne z akcep-
tacją standardu, w którym to sądy będą de facto stanowić gałąź władzy nad-
rzędną w stosunku do pozostałych. Doktryna domniemania konstytucyjności
miała stanowić gwarancję, że judicial review nie będzie równoznaczne z usta-
nowieniem supremacji judykatury nad władzą ustawodawczą oraz wykonaw-
czą. W końcu punktem wyjścia dla badania działania Kongresu miało być za-

30 Por. T. Cooley, A Treatise on the Constitutional Limitations which rest upon the Legislative
Power of the United States of the American Union, Boston 1903, s. 229–230.
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łożenie, że ustawodawca nie uchwalił w sposób świadomy aktu normatywnego
sprzecznego z literą Konstytucji. Wyznaczenie, jako granicy operatywności tej
kompetencji, przypadków niebudzących wątpliwości, przekreślało możliwość
nadużycia tego uprawnienia do takiego stopnia, że władza sądowa zaczęłaby
pełnić funkcję ustawodawcy.

§ 3. Poglądy zwolenników instytucji judicial
review a domniemanie konstytucyjności

W literaturze amerykańskiej występowała rozbieżność w ocenie znacze-
nia poglądów tzw. Ojców Założycieli w zakresie usankcjonowania przez Sąd
Najwyższy kompetencji do stwierdzenia nieważności aktu normatywnego
sprzecznego z Konstytucją. Jeszcze w drugiej dekadzie XX w. pojawiały się
opinie, które próbowały zanegować tezę, według której geneza judicial review
tkwiła również w poglądach uczestników Konwencji Konstytucyjnej31. Na pod-
stawie wybiórczej analizy rejestrów obrad Konwencji Konstytucyjnej, Sędzia
Sądu Najwyższego Północnej Karoliny, W. Clark, jeszcze w 1911 r. próbował
forsować pogląd, zgodnie z którym zwolennicy wyposażenia władzy sądowej
w instrument kontroli efektów działania legislatywy podczas Konwencji Kon-
stytucyjnej znajdowali się w mniejszości. Jeszcze w tym samym roku L. Bo-
udin podkreślał, że gdyby uczestnicy Konwencji Konstytucyjnej rzeczywiście
wyrażali aprobatę dla kontrolowania działania Kongresu przez sądy federalne,
wtedy znalazłoby to swój wyraz explicite w treści Konstytucji32. Z kolei W. Tric-

31 Pogląd ten został wyrażony m.in. przez Sędziego Sądu Najwyższego Północnej Karoliny,
podczas wystąpienia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Pensylwania jeszcze w 1906 r., gdzie wyżej
wymieniony stwierdził: „Podczas konwencji [dop. T.Z.: w Filadelfii] (...) została przedstawiona
propozycja, aby sędziowie byli wyposażeni w kompetencję do badania konstytucyjności ustaw.
Została ona jednak odrzucona 5 lipca, kiedy głosy poparcia dla niej zostały wyrażone tylko przez
2 stany. Zgłaszano ją ponownie m.in. 6 lipca, 21 lipca oraz po raz ostatni 15 sierpnia i mimo moc-
nego poparcia forsowanego dla tej koncepcji przez Madisona oraz Wilsona, nigdy nie uzyskała ona
poparcia większej liczby stanów niż 3. (...) Przed Konwencją Konstytucyjną sądy czterech stanów
– New Jersey, Rhode Island, Wirginii oraz Północnej Karoliny – wyraziły pogląd, że posiadają
kompetencję do stwierdzenia nieważności ustawy sprzecznej z Konstytucją. To była nowa dok-
tryna, która spotkała się z ostrą krytyką”. Por. Wystąpienie Sędziego Sądu Najwyższego Północnej
Karoliny na Wydziale Prawa Uniwersytetu Pensylwanii z 6 kwietnia 1906, Ch. Beard, Supreme
Court, s. 3–8.

32 L.B. Boudin w 1911 r. wskazywał: „(...) ogromna większość uczestników Konwencji Kon-
stytucyjnej nigdy nie zakładała, że sąd miałby zostać wyposażony w kompetencję do kontrolowa-
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kett podkreślał, że nie mogło być miarodajne wyprowadzenie wniosku co do
intencji uczestników Konwencji Konstytucyjnej li tylko na podstawie szcząt-
kowych wypowiedzi niektórych z nich33.

Dopiero opublikowanie w 1911 r. opracowanie Ch. Beard’ a ukróciło taką
praktykę. Dokonana przez niego po raz pierwszy tak obszerna analiza pozwo-
liła na jednoznaczne przekreślenie tezy negującej fakt, że większość uczestni-
ków Konwencji Konstytucyjnej wyrażało aprobatę dla instytucji judicial re-
view. Na podstawie zachowanych rejestrów Konwencji Konstytucyjnej oraz
analizie innych dostępnych źródeł z rozpatrywanego okresu (wypowiedzi pod-
czas pierwszych obrad Kongresu, zachowane ślady korespondencji prywatnej,
orzeczenia sądów stanowych stwierdzające nieważność ustaw stanowych, wy-
dawanych niejednokrotnie z udziałem niektórych członków Konwencji Kon-
stytucyjnej) Ch. Beard doszedł do jednoznacznej konkluzji, że spośród 25 ak-
tywnych uczestników Konwencji Konstytucyjnej, aż 17 popierało instytucję
judicial review 34.

Współcześnie rozbieżności budzi już tylko ocena poglądów Ojców Zało-
życieli w kontekście tego czy z ich wypowiedzi daje się wyprowadzić jakie-
kolwiek dyrektywy wskazujące, kiedy miało aktualizować się uprawnienie sę-
dziów federalnych do stwierdzenia nieważności aktu normatywnego sprzecz-
nego z Konstytucją.

Z jednej strony podnoszone jest stanowisko w całości kwestionujące fakt,
że uczestnicy Konwencji Konstytucyjnej zakładali, że funkcjonująca w ramach
zasady hamulców i równowagi kompetencja sądów federalnych do badania
konstytucyjności aktu normatywnego, miała posiadać z góry oznaczone gra-
nice swej operatywności.

J. Agresto wskazywał, że geniusz Ojców Założycieli opierał się na przyjęciu
aktywnego modelu działania każdej z gałęzi władzy w ramach przyjętego mo-
delu ustrojowego. Podkreślał, że w zamyśle Ojców Założycieli ochrona kon-
stytucyjnych wolności jednostki oraz konstytucyjnych ram ustrojowych pań-
stwa opierała się na realizacji postulatu trójpodziału władzy połączonego z ak-

nia wyników działania władzy ustawodawczej. Ewidentnym wydaje się, że taka kompetencja są-
dom nie miała przysługiwać, chyba że zostałaby zagwarantowana sądom wprost”. Por. L. Boudin,
Government by Judiciary, Political Science Quarterly 1911, Nr 26, s. 238. W podobnym tonie
w 1911 r. wypowiadał się również G. Roe. Por. G. Roe, Our Judicial Oligarchy, La Follette’s We-
ekely Magazine 1911, Vol. 25, s. 7–9.

33 Por. W. Trickett, Judicial Dispensation from Congressional Statutes, American Law Review
1911, Nr 41, s. 65.

34 Ch. Beard, Supreme Court, s. 33.
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tywnym korzystaniem przez władzę wykonawczą, ustawodawczą oraz sądową
z konstytucyjnych instrumentów kontroli poczynań każdej z nich35.

Ch. Wolfe sugerował, że możliwość ustalenia, jakie w tym zakresie były za-
łożenia Ojców Założycieli, jest ograniczona i to co najmniej z trzech przyczyn.
Po pierwsze, brak jest prawie połowy rejestrów obrad stanowych konwencji
konstytucyjnych, przez co ustalenie, jakie faktyczne zapatrywania głosili jej
uczestnicy na temat właściwości sądów do kontrolowania efektów działania
władzy ustawodawczej może być zawsze obarczone ryzykiem błędu. Po drugie,
trudności pojawiają się również w zakresie ustalenia, poglądy których z uczest-
ników Konwencji Konstytucyjnej i ratyfikacyjnych konwencji stanowych na-
leży uznać za miarodajne i najbardziej reprezentatywne. Dodatkowo udzie-
lenie kategorycznej odpowiedzi na pytanie, jakie były założenia czy intencje
uczestników Konwencji Konstytucyjnej jest utrudnione tym, że pod adresem
ich szczątkowych wypowiedzi, w tym w szczególności publikacji A. Hamiltona,
podnoszone są głosy, że stanowiły one pamflet uzasadniony potrzebami chwili
– de facto nie zawiera rzeczywistych przemyśleń autora na temat funkcji sądów
federalnych, a jedynie wymuszone realiami epoki demagogie mające na celu
przekonanie uczestników konwencji stanowych do ratyfikowania Konstytu-
cji36.

Z drugiej strony, J.B. Thayer w poglądach Ojców Założycieli dostrzegał
pewne elementy doktryny domniemania konstytucyjności37. Mając na uwadze
fakt, że Sąd Najwyższy już od prezesury sędziego Marshalla starał się doko-
nywać wykładni Konstytucji zgodnie z intencją jej twórców38, w zakresie ge-
nezy doktryny domniemania konstytucyjności nie sposób pominąć porusza-
nych przez nich poglądów. Dotyczy to przede wszystkim A. Hamiltona, któ-
rego „analiza stanowi najbardziej klasyczne zapatrywanie na temat judicial
review”, które „najlepiej oddaje tę funkcję sądów w XIX wieku”39. Została ona
zawarta na łamach trzech esejów publikowanych w przeddzień procedury ra-

35 J. Agresto, Limits of judicial supremacy: a proposal for checked activism, Georgia Law Re-
view 1979–1980, Vol. 14, s. 478.

36 Ch. Wofle, Judicial Activism Bulwark of Freedom or Precarious Security, Oxford 1997,
s. 2−3.

37 J. Thayer, The Origin, s. 129–156.
38 Ch. Wolfe, The rise of modern judicial review, from constitutional interpretation to judge

made law, Oxford 1994, s. 48.
39 L. Levy, Judicial Review and the Supreme Court, New York 1967, s. 23.
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tyfikacyjnej w Nowym Yorku, a wydanych pod anonimowym nazwiskiem Pu-
bliusa40.

Ponieważ publikacja A. Hamiltona stanowiła odpowiedź na zarzuty R. Yate-
s’a, skierowane pod adresem właściwości sądów federalnych, w swoich wywo-
dach autor skupił się przede wszystkim na obaleniu twierdzenia, iż konkretny
model kontroli konstytucyjności jest równoznaczny z nadrzędną pozycją ju-
dykatury nad pozostałymi pionami władzy.

A. Hamilton dał wyraz temu, że o wiele większe zagrożenie dla suweren-
ności władzy stanowej wynikało ze strony działania Kongresu oraz władzy
wykonawczej. Podkreślał, że judicial review będzie stanowiło barierę przed
inicjatywami Kongresu zmierzającymi do zagarnięcia dla siebie, kompetencji
zastrzeżonych konstytucyjnie dla władzy stanowej, jak również przed okazjo-
nalnymi sojuszami większości zmierzającymi do naruszenia uprawnień mniej-
szości. W jego opinii wątpliwym wydawało się, aby legislatywa, która przyjęła
akt prawny naruszający Konstytucję, wyrażałaby jakąkolwiek wolę usunięcia
takiego uchybienia41.

Parafrazując słowa Monteskiusza, wskazał, że władza sądowa stanowi naj-
mniej niebezpieczną gałąź władzy: „Władza wykonawcza nie tylko rozdaje ho-
nory, ale też operuje mieczem społeczeństwa. Władza ustawodawcza nie tylko
rozporządza sakwą, ale również określa zasady, w oparciu o które prawa i obo-
wiązki każdego obywatela powinny być regulowane. Tymczasem władza są-
dowa nie ma jakiegokolwiek wpływu na sakwę ani na miecz, nie ma jakich-
kolwiek uprawnień kierowniczych odnośnie do siły i bogactwa społeczeństwa,
a przez to nie może podejmować jakichkolwiek skutecznych uchwał w tej mie-
rze. (...) To z kolei dowodzi jednoznacznie, że nie może w sposób skuteczny
przeprowadzić zamachu na pozostałe gałęzie władzy, a musi zachować wszelką
ostrożność, by odpierać zamachy dwóch pozostałych gałęzi władzy na swe
kompetencje”42. A. Hamilton dawał jednoznacznie do zrozumienia, że naduży-
cie judicial review do takiego stopnia, że zmieniłoby ryzy ustroju zarysowane
w Konstytucji, było faktycznie niemożliwe43. Sprzeciwiał się temu konkretny
charakter uprawnienia sądów federalnych, który ograniczał jego operatywność
tylko do aktów normatywnych, stanowiących podstawę rozstrzygnięcia w za-

40 Wywód A. Hamiltona na temat kontroli konstytucyjności zawarty jest przede wszystkim
w wydaniach Federalisty Nr 78, 80 oraz 81.

41 A. Hamilton, Federalist Nr 81, w: J. Rakove, The Federalist Alexander Hamilton, James
Madison and John Jay, The Essential Essays, Boston 2003, s. 204.

42 A. Hamilton, Federalist Nr 78, w: J. Rakove, The Federalist, s. 198.
43 A. Hamilton, Federalist Nr 81, w: J. Rakove, The Federalist, s. 207.
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wisłej przed sądem sprawie. Nadto takie orzeczenie nie byłoby skuteczne –
sąd jako najsłabsza gałąź władzy nie dysponował jakimikolwiek prawnie sku-
tecznymi środkami gwarantującymi jego wykonanie. Wreszcie funkcję zabez-
pieczającą przed nadużyciem tego uprawnienia przez sędziów spełniała proce-
dura impeachmentu. W ocenie A. Hamiltona zapewniała ona pełne zabezpie-
czenie dla władzy ustawodawczej (dop. T.Z.: complete security), tym bardziej
że sędziowie musieli mieć świadomość, że stosowanie instytucji judicial review
w sposób sprzeczny z jego istotą, mogło skutkować wszczęciem procedury im-
peachment i w konsekwencji usunięciem ich z urzędu44.

Ostatni argument, na jaki powoływał się A. Hamilton, obalając przedsta-
wiony przez R. Yates’a mit o ryzyku, jakie niesie ze sobą powierzenie sądom
kompetencji do stwierdzenia nieważności aktu normatywnego, wiązał się z wy-
prowadzanymi przez autora postulatami stosowania tego uprawnienia przez
sądy. Znamiennym jest, że temu wątkowi zwolennik judicial review nie poświę-
cił zbyt wiele uwagi. Jednak z treści wszystkich zawartych na kartach Federa-
listy wypowiedzi A. Hamiltona daje się wyprowadzić stwierdzenie, że wskazu-
jąc na praktykę stosowania tej instytucji, A. Hamilton miał na uwadze przede
wszystkim to, że stwierdzenie nieważności aktu normatywnego Kongresu było
możliwe tylko wtedy, gdy zachodzić będzie ewidentna sprzeczność między jego
treścią a konstytucją: „Przyznaję, że konstytucja wyznacza standardy konstruk-
cyjne dla aktów prawnych i każdorazowo, gdy występuje ewidentna sprzecz-
ność, akt prawny musi ustąpić miejsca konstytucji”45, „Obowiązkiem Sądów
musi być stwierdzenie nieważności prawa, które jest sprzeczne z wyraźnym
brzmieniem konstytucji”46. Zdaniem autora taka przesłanka będzie spełniona
tylko wtedy, gdy będzie występować niedająca się usunąć rozbieżność między
dwoma aktami prawnymi47. A contrario sąd nie będzie mógł stwierdzić nieważ-
ności aktu normatywnego tylko na pozorze niezgodności z konstytucją48. Dalej
A. Hamilton wskazywał, że zabezpieczeniem przed arbitralnym stosowaniem
kompetencji do stwierdzenia nieważności aktu normatywnego, będą przede
wszystkim wykształcone w praktyce jurysdykcyjnej sądu reguły i precedensy,
„które będą definiowały i wskazywały na obowiązek sędziów w każdej sprawie,
która trafi na wokandę”49.

44 Tamże, s. 207.
45 Tamże, s. 205.
46 Tamże, s. 205.
47 A. Hamilton, Federalist Nr 78, w: J. Rakove, The Federalist, s. 199.
48 Tamże, s. 200.
49 Tamże, s. 203.
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Konkludując poczynione powyżej uwagi, zaakcentować należy, że A. Ha-
milton wskazywał, że ostateczne określenie zasad rządzących się procedurą
kontroli konstytucyjności znajdować się będzie w rękach samego Sądu Naj-
wyższego. Przy czym z jego wywodów daje się wyprowadzić pewne postulaty
w tym zakresie.

Mianowicie, postulował on, aby kasacja ustawy stanowiła zawsze ostatecz-
ność – aby aktualizowała tylko wtedy, gdy sprzeczności między prawem nad-
rzędnym a podrzędnym nie dało się w inny sposób zapobiec, w sprawach,
w których zachodziła oczywista niezgodność między aktami prawnymi niż-
szego i wyższego rzędu50.

Czy te poglądy wyrażały przekonanie autora co do istoty kontroli konsty-
tucyjności, czy stanowiły jedynie demagogię wymuszoną potrzebą uspokojenia
nastrojów politycznych wzruszonych wizją judykatury federalnej przedstawio-
nej przez R. Yates’a? Nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi na tak po-
stawione pytanie. Jednak wątpliwe wydaje się, że publikacja Federalisty stano-
wić miała tylko czczą demagogię, mającą na celu zbicie elektoratu, niezbędnego
dla ratyfikacji nowej Konstytucji. Po pierwsze, Konstytucja zostałaby uchwa-
lona nawet na wypadek sprzeciwu stanu Nowy York. Po drugie, o wiele ła-
twiejszym sposobem wydawało się faktyczne zanegowanie kompetencji sądów
do kontroli konstytucyjności, aniżeli wdawanie się z R. Yates’em w złożoną po-
lemikę. Po trzecie, nie sposób jednoznacznie odrzucić postulatów A. Hamil-
tona w zakresie doktryny domniemania konstytucyjności, skoro Sąd Najwyż-
szy jeszcze podczas prezesury sędziego Marshalla przyjął praktykę, zgodnie
z którą, dokonując wykładni Konstytucji, posiłkował się m.in. przytoczonymi
wywodami A. Hamiltona.

§ 4. Porzucenie koncepcji Komisji
Rewizyjnej a domniemanie konstytucyjności

Istotny z punku widzenia znaczenia poglądów Ojców Założycieli, przy
ustalaniu genezy doktryny domniemania konstytucyjności, wydaje się również
przebieg Konwencji Konstytucyjnej w zakresie, w jakim poddawano pod dys-
kusję kwestię wyposażenia sędziów federalnych w możliwość wstępnej oraz

50 Por. D. Lis-Staranowicz, Legitymizacja sądowej kontroli prawa w Stanach Zjednoczonych
Ameryki, Olsztyn 2012, s. 62.


